
 

 

Дел.бр. 56/1 

Датум: 06.01.2015. 

Страна 1 од 1       

Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

 

ПРЕДМЕТ:  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – отворени поступак – добара –

потрошни материјал и прибор за васпитно образовни рад ,обликована у две партије  ред. бр. Д 14-12 

 

На основу  члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12) достављамо 

информацију о измени Конкурсне документације у вези јавне набавке добара – потрошни материјал 

и прибор за васпитно образовни рад ,обликована у две партије  ред. бр. Д 14-12 

 

-Измена Конкурсне документације објављене 09.12.2014. године се односи на: 

 

 - Техничка спецификација за партију 2  
- Страна 6 и7:    

 ред. број 16 у колони јед.мере уместо ком треба да стоји : сет; 

 ред. број 23 у колони назив опис се мења тако да сада гласи: Маказе дечије ,са пвц 

дршкама, метално сечиво, дужине целих маказа 13,50цм 

 ред. број 24 у колони назив у опису после једностраног  брише се :или двостраног ; 

 ред. број 25 у колони назив опис се мења тако да сада гласи: Маказе велике са пвц 

дршкама, метално сечиво,  дужина целих маказа 20 цм 

 ред. број 28 уместо ком треба да стоји : сет; 

 ред. број 29 у колони назив опис се мења тако да сада гласи: сунђерасти ваљак ширине 

cca 6 цм ,за сликање ,са пластичном дршком 

 ред. број 35 у колони назив у опису се брише: паковани су по 20 ком и додаје се: 1/1. 

 

- Образац структуре цене за партију 2 

- Стране 26-28: 

 ред. број 16 у колони назив се упису испред 1/9 додаје : сет , а у колони  јед.мере уместо 

ком треба да стоји : сет; 

 ред. број 23 у колони назив опис се мења тако да сада гласи: Маказе дечије ,са пвц 

дршкама, метално сечиво, дужине целих маказа 13,50цм 

 ред. број 24 у колони назив у опису после једностраног  брише се :или двостраног ; 

 ред. број 25 у колони назив опис се мења тако да сада гласи: Маказе велике са пвц 

дршкама, метално сечиво,  дужина целих маказа 20 цм 

 ред. број 28 уместо ком треба да стоји : сет; 

 ред. број 29 у колони назив опис се мења тако да сада гласи: сунђерасти ваљак ширине 

cca 6 цм ,за сликање ,са пластичном дршком 

 ред. број 35 у колони назив у опису се брише: паковани су по 20 ком и додаје се: 1/1. 

 
           Уз овај допис прилажемо измењене стране 6, 7 , 26, 27 и  28 којe чинe саставни део конкурсне 

документације и која замењују првобитну страну означену истим бројем.                                                                              

                                                                                                          

                                                                                                   Комисија за јавну набаву 


